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1.470 πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά Volta Zero
παρήγγειλε η DB Schenker για την Ευρώπη
2021/11/30 12:11 στην κατηγορία LOGISTICS

Η DB Schenker προχώρησε στην προπαραγγελία σχεδόν 1.500 πλήρως ηλεκτρικών
οχημάτων Volta Zero της Volta Trucks.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Πρόκειται για την «πιο μεγάλη παραγγελία για μεγάλα φορτηγά μηδενικών εκπομπών
ρύπων στην Ευρώπη μέχρι σήμερα», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικότερα, ως μέρος της συνεργασίας, η DB Schenker θα χρησιμοποιήσει το
πρώτο Volta Zero Trucks σε πραγματικές συνθήκες διανομής την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2022.
Τα ευρήματα από αυτές τις δοκιμές θα ενσωματωθούν στην παραγωγή 1.470
οχημάτων, τα οποία θα κατασκευαστούν στο νέο εργοστάσιο παραγωγής της Volta
Trucks στο Steyr της Αυστρίας.
Το πλήρως ηλεκτρικό, 16 τόνων, φορτηγό Volta Zero θα χρησιμοποιείται στα
ευρωπαϊκά terminals της DB Schenker για τη μεταφορά αγαθών από τους κόμβους
διανομής προς τα κέντρα των πόλεων και τις αστικές περιοχές.
Για το λόγο αυτό, η καινοτόμος σχεδίαση του οχήματος, η προσανατολισμένη στην
ασφάλεια καμπίνα για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και το
σύστημα μετάδοσης κίνησης μηδενικών εκπομπών θα προσφέρουν στους οδηγούς της

DB Schenker τα μεγαλύτερα οφέλη.
Να σημειωθεί ότι, η χρήση του φορτηγού Volta Zero θα ξεκινήσει σε 10 τοποθεσίες
της DB Schenker σε 5 χώρες.
Τέλος, η Volta Trucks θα αναπτύξει τις απαραίτητες προδιαγραφές για την
κατασκευή ενός Volta Zero 12 τόνων.

«Πιο κοντά στο στόχο για απαλλαγμένα από τον
άνθρακα logistics»
Σε δηλώσεις του, ο Cyrille Bonjean, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Χερσαίων
Μεταφορών της DB Schenker στην Ευρώπη, τόνισε σχετικά: «Έχουμε πολλές
προκλήσεις να ξεπεράσουμε στο δρόμο προς την ουδετερότητα των εκπομπών
άνθρακα.
Η μεγάλης κλίμακας συνεργασία με τη Volta Trucks μας επιτρέπει να αυξήσουμε
σημαντικά τον ρυθμό ηλεκτροκίνησης του στόλου μας και να επενδύσουμε σε
πιο “πράσινες” λύσεις μεταφορών, μας φέρνει ξανά πιο κοντά στον στόχο μας για
logistics απαλλαγμένα από τον άνθρακα».
Αντίστοιχα, ο Essa Al-Saleh, διευθύνων σύμβουλος της Volta Trucks, σχολίασε: «Είμαι
στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την DB Schenker ως πελάτη της Volta Trucks. Η
συνεργασία με την DB Schenker για τη μεγαλύτερη παραγγελία πλήρως ηλεκτρικών
φορτηγών στην Ευρώπη καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχουν οι μεγάλοι
διανομείς εμπορευματικών μεταφορών στην ικανότητά μας να παραδίδουμε ένα
παγκοσμίου κλάσης όχημα μηδενικών εκπομπών εγκαίρως και με την υψηλότερη
δυνατή ποιότητα».

Το Volta Zero
Το Volta Zero είναι το πρώτο στον κόσμο ειδικά κατασκευασμένο πλήρως ηλεκτρικό
όχημα 16 τόνων, σχεδιασμένο ειδικά για logistics εντός πόλεως, μειώνοντας τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραδόσεων στα αστικά κέντρα.
Σχεδιασμένο από την αρχή με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 150 – 200 χλμ., το Volta
Zero μπορεί να εξαλείψει περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνους CO2 έως το 2025.
Χάρη στην αφαίρεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οδηγός ενός Volta Zero
κάθεται σε κεντρική θέση οδήγησης με πολύ χαμηλότερο ύψος καθίσματος από ένα
συμβατικό φορτηγό. Αυτός ο συνδυασμός, μαζί με τη σχεδίαση της καμπίνας σε στυλ
θερμοκηπίου, παρέχει στον οδηγό ένα ευρύ πεδίο ορατότητας 220 μοιρών,

ελαχιστοποιώντας τα επικίνδυνα “τυφλά σημεία”.
Να σημειωθεί ότι το πρωτότυπο Volta Zero κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020
και τα πρώτα οχήματα αναμένεται να δοθούν σε πελάτες στα μέσα του 2022.

